
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2022. december 1-én 
tartandó rendkívüli ülésére  

 
Az előterjesztés tárgya: A Kaptár program megvalósításához kapcsolódó 

többletforrás biztosításáról szóló 122/2022. (IX. 29.) 
sz. határozat módosítása  

 

Iktatószám: F/622/2022 Melléklet: - 
     
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette:  Fazekas Réka műszaki ügyintéző 
 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
 

Bizottság Hatáskör 

Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági 
Bizottság 

SzMSz. 1. melléklet 2.3.18. pont 

Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési 
Bizottság 

SzMSz. 29. § (2) bek. 

  
 
Egyéb megjegyzés: 
 
Meghívott: - 
A határozatot kapják: -



 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 122/2022. (IX. 29.) sz. határozatával (a 
továbbiakban: Határozat) döntött a Kaptár program megvalósításához kapcsolódó többletforrás 
biztosításáról. 
A Határozat pénzügyi szempontú felülvizsgálata során derült fény egy nyilvánvaló elírási hibára. 
A projekt forrásszerkezetében szereplő, a „268/2021. (XII. 9.) és 1/2022. (I. 10.) számú Képviselő-
testületi határozatok” tételnél feltüntetett 92.952.675,- Ft és a „Többlettámogatás II.” tételnél 
feltüntetett 112.191.092,- Ft összege összesen 205.143.767,- Ft, amely a Határozat 3. és 4. 
pontjában helytelenül szerepel, ezért ezek módosítása (kijavítása) szükséges. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg az illetékes bizottságok 
állásfoglalásának figyelembevételével és a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék! 
 
H a t á r o z a t i     j a v a s l a t: 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági 
Bizottság és a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság állásfoglalásának figyelembevételével – 
megtárgyalta „A Kaptár program megvalósításához kapcsolódó többletforrás biztosításáról szóló 
122/2022. (IX. 29.) sz. határozat módosítása” c. előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület a 122/2022. (IX. 29.) számú határozatát (továbbiakban: Határozat) az 
alábbiak szerint módosítja: 

 1.1.  A Határozat 3. pontjának szövege helyesen az alábbi: 
„A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Kaptár program megvalósításához 
szükséges hiányzó forrás biztosítása érdekében bruttó 205.143.767,- Ft összegű 
többlettámogatási igény Belügyminisztérium felé történő benyújtásáról gondoskodjon. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Polics József polgármester” 
 

 1.2. A Határozat 4. pontjának szövege helyesen az alábbi: 
„A Képviselő-testület a többlettámogatási igény elutasítása, vagy csak részbeni 
jóváhagyása esetén legfeljebb bruttó 205.143.767,- Ft többletforrást 2023. évi banki 
hitelfelvétel terhére biztosítja. A hitelfelvételről a Képviselő-testület külön előterjesztés 
keretében dönt. 
 
Határidő:  2023.05.31. 
Felelős:  Polics József polgármester” 

 
2. A Határozat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul érvényben és 

hatályban maradnak. 
 
Komló, 2022. november 30. 
 
 
  Polics József 
  polgármester 
 


